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Jesús  decátase  de  que  sofre  unha 
enfermidade venérea que lle trans-
mitiu á súa muller  embarazada. In-
capaz  de  enfrontarse  a  esta  situa-
ción, foxe a Pozoamargo, unha aldea 
castelá,  onde  traballará  como  un 
campesiño máis. Alí coñece a Gloria, 
explosiva  moza  coa  que  establece 
unha  candente  relación,  preámbulo 
talvez do final  do seu descenso ao 
inferno.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Naceu en España, pero os seus pais 
son mexicanos e viviu dacabalo en-
tre  os  dous  países.  Como  lle  in-
fluencia a cinematografía de ambos 
os lugares á hora de filmar?
Sinto  que  os  autores  temos  ferra-
mentas  moi  dispares  debido  á  vida 
que nos tocou levar e as situacións 
que vivimos, por iso saen cousas di-
ferentes. A educación cinéfila é moi 
parecida e todos sabemos quen son 
os grandes directores.

A Igrexa e a relixión están presen-
tes en Pozoamargo. 
Eu fun educado na relixión católica, 
de xeito que iso vaime afectar toda 
a vida nas cousas que faga. Non lle 
teño unha particular animadversión, 
pero creo que un sentimento de cul-
pa, sobre todo sexual, foi moi arrai-
gado en min por mor da relixión ca-
tólica.  Casualmente  o  personaxe 
chámase Jesús e a aldea Pozoamar-
go,  e  estas  coincidencias  ao  falar 
destes temas había que aproveitalas.

Que papel xoga a aldea na historia?
O  nome  foi  casualidade,  pero  non 
podería  definirse  mellor  o  que  é  a 
sensación de culpa que como un po-
zo amargo. Pero ao mesmo tempo é 
un lugar cunha crueza e unha bele-
za  moi particular.  A min  gústame a

pesar de que moita xente me dicía 
que por que tiña que situar o filme 
aí. Eu atopáballe estas característi-
cas que apoiaban a historia: a crue-
za, as cores, a natureza do manche-
go... Todo apoiaría á historia a nivel 
sensorial.

Jesús  Gallego  non é  actor.  Como 
logrou  que  acadase  ese  nivel  in-
terpretativo  nun  papel  tan duro, 
físico e esixente?
Oxalá  eu  tivese  algo  que  ver  con 
iso!  Jesús  é  unha  persoa  incrible. 
Cando o coñecín, fixera unha obra 
de  teatro  amateur,  e  vin  que  era 
unha  persoa  cunha  expresividade 
tremenda.  Jesús  causoume  moita 
inquietude:  que  o  podería  levar  a 
esa  aldea?  E empezou a desenvol-
verse a historia da miña película a 
través  del  xa  coñecéndoo.  Tiña  a 
certeza de que o ía facer ben por-
que  lle  tomei  moitas  fotos,  falei 
moitas veces con el  e sabía que a 
nivel  expresivo  ía  darmo  todo.  O 
que non sabía era que ía estar tan 
comprometido, xa que o puxemos a 
facer cousas moi duras, desde pasar 
frío a pendurarse dunha árbore. Je-
sús  estaba  moi  comprometido  co 
proxecto  e  deunos  moitísimo.  No 
equipo  estaban  fascinados  con  el, 
Natalia  estaba  moi  sorprendida  e 
todos  os  actores  dicían  que  oxalá 
traballasen con máis xente que ti-
vese esa expresividade tan bestial.

Como chegou Natalia de Molina á 
película?
Abordeina nunha festa e preguntei-
lle que con quen falaba para incluí-
la nunha película e ao principio non 
me creu. Xa logo chegoulle o guión, 
ligazóns aos meus traballos anterio-
res e chamoume o seu representan-
te  aos  poucos  días.  Unha  decisión 
valente dunha marabillosa actriz. 

A cor é moi importante no seu ci-
nema.  Pozoamargo está  alagada 
dos tons amarelos da Mancha, aín-
da que unha parte transcorre en 
branco e negro.

Sempre que fago unha película pen-
so nunha cor.  Parque Vía era verde, 
Mai morire era morada e nesta oca-
sión é mostaza. Fágoo por intuición. 
Tamén é certo que busquei a cor que 
mais me dese a sensación de enfer-
midade. Rodamos moito no campo, e 
e  non  quería  parecer  un  mexicano 
filmando  A  Mancha:  non  buscaba 
unha postal tipo “Vicky Cristina Po-
zoamargo”.  O  branco  e  negro  era 
para diferenciar a primeira parte e a 
segunda. 

Que partes se rodaron en México?
O comezo e as escenas do hospital 
rodámolo en México, e outras esce-
nas que non entraron na montaxe e 
pasaban antes de que o protagonista 
abandonase todo. Ao montar sacrifi-
cas cousas que che gustan pero era 
importante  que  o  protagonista  se 
adentrase no seu calvario.

Non hai nada de música na película 
até o seu peche cun chotis.
Cáeme en graza que ese final cause 
inquietude  ou  intriga.  O  chotis  de 
Olga Ramos vai dunha muller desin-
hibida como as do filme. Que sexa 
en títulos de crédito foi para quitar-
lle dramatismo e lembrar ao público 
que acaba de ver unha película de 
ficción. Vexo con frecuencia no cine-
ma que as músicas son moi efectis-
tas, subliñando imaxes e emocións, 
e  mesmo enchendo:  creo que se  a 
imaxe é potente, non o necesita.

Por que en España hai prexuízos a 
un cinema de autor máis afastado 
dos convencionalismos?
O prexuízo é algo natural no cinema. 
A xente vai ver películas porque sae 
certo actor: iso é como se tras ver 
unha exposición de Miró fosen a ou-
tra na que se usa tamén moito o ver-
mello.  Eu  tamén  teño  prexuízos  e 
cando vou ver unha de Haneke xa sei 
que  me  vai  gustar.  É  cuestión  de 
educación: en Polonia ensinan cine-
ma 6 anos obrigatorios no colexio, e 
os filmes fóra dos convencionalismos 
son tamén moi populares aí.

Vindeira sesión o martes 21 de abril: Corazón silencioso · Bille August


